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SUMÁRIO
O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África (EISA) orientou, entre os
meses de Fevereiro e Março de 2021, uma pesquisa com o objectivo de produzir um estudo
de base sobre a participação e engajamento dos jovens em processos políticos em
Moçambique, como forma de produzir uma informação sistematizada que informe e oriente
as suas estratégias nos próximos anos.
Para o feito, foram definidos indicadores fundamentais sobre questões de interesse do EISA,
com base na literatura fundamental sobre a participação política dos jovens em geral e em
Moçambique, em particular. Com base no quadro teórico desenvolvido, foram definidas
duas dimensões importantes que compuseram o baseline e que orientaram a investigação
realizada. A primeira dimensão agregou indicadores sobre o sistema político, as instituições
e a cultura política; a segunda agregou os espaços potenciais que possam permitir a
participação da juventude, as agendas de participação e a terceira analisa as dinâmicas que
influenciam a participação política dos jovens em Moçambique.
A tabela 1, abaixo, apresenta um resumo dos resultados do estudo de base, fornecendo os
diversos indicadores analisados, num total de dez objectivos específicos definidos para o
estudo.
Do ponto de vista da metodologia, foi privilegiada a consulta de fontes secundárias,
sobretudo estudos e índices internacionais e nacionais que exploram os indicadores sobre a
participação política. Estes indicadores permitem o acompanhamento e evolução do quadro
sistémico sobre a participação política e o engajamento da juventude em Moçambique. Para
complementar estes dados, foi realizado um survy online, no qual participaram 321
respondentes, sendo 204 jovens (correspondente a 63,5%) e 117 adultos (correspondente a
36,5%). Quanto ao género, 40% dos participantes são mulheres e 60% são homens. Também
foram realizadas treze entrevistas semiestruturadas com jovens líderes de movimentos
políticos, organizações da sociedade civil e jornalistas.
Antes da apresentação geral dos resultados, torna-se importante realçar que, tratando-se
de um estudo de base, a pesquisa foi de natureza descritiva, pouco interpretativa e
analítica. Por outro lado, há que referir limitações ligadas ao acesso à informação, o baixo
nível de sistematização de dados estatísticos nas instituições públicas e o contexto da
pandemia da Covid-19 como factores que condicionaram todo o processo de desenho da
amostra, que pudesse ser estatisticamente representativa, e todo o processo de recolha de
dados da investigação feita.

Principais resultados do estudo:
▪ Do ponto de vista formal, Moçambique possui um quadro institucional considerável
sobre a promoção da participação política dos jovens: resoluções que ractificam a
Carta Africana da Juventude, a Constituição da República - com um conjunto de
disposições que abrem espaço para a participação dos jovens (especificamente, o
artigo 123 sobre o papel da juventude; a existência de uma lei para o associativismo,
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órgãos governamentais que lidam com questões da juventude, sendo de destacar,
ao mais alto nível, a Secretaria do Estado da Juventude, com as suas representações
ao nível dos governos provinciais e locais, para além de um conjunto de
instrumentos de políticas públicas, como a Política Nacional da Juventude, Resolução
n. 4/96, de 20 de Março; a Estratégia Nacional da Juventude, Resolução n. 33/2006,
de 21 de Setembro; o Plano de Acção de Implementação da Política da Juventude e
PQG 2020 – 2024;
▪ Do ponto de vista material e de práticas, apesar de o País possuir mais de 60 partidos
políticos e diversas organizações cívicas criadas, congregando jovens, o pluralismo de
opinião continua um grande desafio. A cultura política autoritária continua a ser uma
das grandes limitações para a participação. Por exemplo, Moçambique foi
classificado como um regime autoritário pelo Índice da “The Economist Intellingence
Unit”. Pode-se ainda notar a degradação do ambiente do exercício das liberdades de
expressão e de imprensa, com o País a decrescer nos índices de maior relevância,
como o dos Repórteres sem Fonteira. A participação dos jovens em processos de
governação tende a ser vista como razoável e o índice da sua participação em
processos eleitorais é inferior ao dos adultos;
▪ A filiação partidária e a pertença a movimentos cívicos são factores determinantes
para maior participação política em Moçambique, isto é, grande parte dos que
participam em processos políticos fazem parte de grupos organizados, como
partidos e organizações cívicas. Tal pode ser explicado pela ideia de que os jovens
tendem a participar em processos políticos com base nos benefícios que esperam ou
podem obter com essa participação. Tais benefícios podem ser “ser eleito ou manter
uma posição nos órgãos do poder executivo ou legislativo” ou, para o caso específico
dos jovens ligados ao partido no poder, “ter os seus problemas facilmente
resolvidos”, como o acesso ao emprego ou promoções profissionais, acesso a
oportunidades económicas. Os benefícios por pertença a partidos políticos acabam
estando na origem da exclusão política de que muitos jovens se queixam, pois
entendem que o Governo tende a beneficiar, a abrir oportunidades e a resolver os
problemas dos jovens filiados ao partido Frelimo;
▪

Conforme os dados apresentados na tabela 1, existe uma forte percepção dos
entrevistados e inquiridos de que os jovens estão pouco representados nos órgãos
de tomada de decisão, tanto a nível do poder executivo e legislativo de nível central
como local;

▪ Actualmente, a internet e as redes sociais mostram-se como o espaço e a fonte de
informação mais relevante, promovendo mais a participação e engajamento dos
jovens do que os meios tracionais. Mesmo considerando a internet e as redes sociais
os meios mais importantes, ainda são de baixo acesso e, por outro lado, de baixa
vinculação e com elevados riscos de circulação de notícias falsas (fake news) e do
discurso de ódio;
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▪ O emprego, a habitação, o transporte, a educação, o combate à pobreza constituem
as principais preocupações apresentadas pelos jovens, sendo os seus maiores
problemas, e que devem merecer maior discussão, assim como resposta dos
governantes;
▪ Os factores relevantes que influenciam negativamente na participação política dos
jovens são: corrupção no governo, falta de transparência, baixo nível de resposta do
governo às preocupações dos jovens, discriminação política no acesso às
oportunidades políticas e económicas, baixo nível de reposta às expectativas dos
jovens, falta de credibilidade dos políticos, e falta de confiança das lideranças
políticas em relação aos jovens;
▪ Relativamente às recomendações para melhorar a sua participação política, os
jovens destacam: a necessidade de melhorar o ambiente geral de governação e
prestação de contas, boa gestão dos processos eleitorais, estimular e ampliar os
programas de educação e informação sobre os processos políticos e estimular novas
formas de comunicação, mais usadas pelos jovens, como o entretenimento (música,
espetáculos, teatro) e as redes sociais.
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Tabela 1 – Quadro Resumo do Baseline

Indicador

Variáveis do indicador

Discrição do ponto de situação ou Baseline (Linha de
base)

Fonte/Comentários

Dimensão do sistema e cultura política para a participação dos jovens
• Tipo de instrumentos
legais para a participação
política e quadro
institucional

Instrumentos internacionais
ratificados

Assembleia da República ratifica a Carta Africana da
Juventude, Resolução n. 2/2008, de 30 de Maio.

Quadro constitucional

Constituição da República (disposições sobre a
cidadania e participação no geral e, de forma
específica, o artigo 123 sobre o papel da juventude)

Leis ordinárias, decretos e
regulamentos

Existência de leis que abrem espaço para a
participação (Lei n. 8/91 de 18 de Julho)

Políticas Nacionais

Política Nacional da Juventude (PNJ), Resolução n.
4/96, de 20 de Março; Estratégia Nacional da
Juventude (ENJ), Resolução n. 33/2006, de 21 de
Setembro; Plano de Acção de Implementação da
Política da Juventude e PQG 2020 – 2024

Instituições que tutelam
assuntos da juventude
• Tipo de Regime político
predominante em 2021

Não aplicável

Não aplicável

Secretaria de Estado para a Juventude e Emprego

Autoritário

Índice de
Democracia do The
Economist
Intellingence Unit

(2020)
• Ranking de democracia
do ponto de vista de
participação, cultura
política e liberdades
fundamentais

Não aplicável

• Índice das liberdades de
expressão e de imprensa

Não aplicável

• Nível de participação dos
jovens em processos
eleitorais e de
governação

Como tem sido avaliada a
participação dos jovens nos
processos de governação no
geral?
Qual o índice de participação
dos jovens em processos
eleitorais?

Índice de 3,51, numa tendência decrescente em
relação aos anos anteriores

Posição 104, com um nível acentuado de decréscimo
do ambiente do exercício das liberdades

Razoável/Média

Índice de
Democracia do The
Economist
Intellingence Unit
Relatório anual dos
Repórteres Sem
Fronteiras
Resultados do
Survey

Baixo, em comparação com os adultos. Em 2015, a
Afrobarometer
percepção sobre a participação dos jovens foi de 72% e
a dos adultos, 82%.

Eleições locais (municipais)
• Nível de interesse dos
jovens por processos
políticos e eleitorais

Eleições gerais
(presidenciais, legislativas e
provinciais)

Existe uma tendência quase equitativa do interesse
dos inquiridos sobre as questões eleitorais locais e as
gerais

Survey
online
conduzido
no
âmbito do estudo
de base

Espaços, oportunidades de participação dos jovens e motivações
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▪ O tipo de organização e
mecanismos
institucionais para a
participação (filiação a
partidos, organizações
cívicas e grupos
informais);

Por filiação partidária

Organizações cívicas

A ligação a movimentos cívicos configura-se um factor
determinante para maior participação política.

Espaços formais

A participação dos jovens nos espaços formais de
governação é considerada razoável por 51,4% dos
inquiridos; péssima por 32% e boa por 12,7% dos
inquiridos.

Espaços informais

A participação dos jovens nos espaços formais de
governação é considerada razoável por 60,4%, péssima
por 20,6% e boa por 16,2%dos inquiridos.

▪ Nível de representação
dos jovens em órgãos do
poder executivo

Não aplicável

▪ Nível de representação
dos jovens em órgãos do
poder legislativo a nível
central e local

Não aplicável
Televisão

▪ Nível de acessibilidade
dos espaços mediáticos

Quanto mais se identificarem com os partidos, mais
participam e se engajam em assuntos públicos. Existe
uma relação entre engajamento político e pertença a
organizações políticas.

Rádio

Entrevistas e o
Survey online
conduzido no
âmbito do estudo
de base

O nível de representação dos jovens em órgãos do
poder executivo é considerado razoável por 47,6% dos
inquiridos e boa por 35,2%.

Entrevistas e o
Survey online
conduzido no
âmbito do estudo
de base

O nível de representação dos jovens em órgãos do
poder executivo é considerado péssimo por 44,2% e
razoável por 38,6% dos inquiridos.

Entrevistas e o
Survey online
conduzido no
âmbito do estudo
de base

A segunda fonte mais usada (15,3%)
Baixo uso, com 5,8%
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existentes: mass media
tradicionais,
comunitários e redes
sociais

▪ O tipo de
agenda/preocupações
dos jovens na
participação política

• O nível de perceção dos
jovens sobre a qualidade
da governação/nível de
resposta dos
governantes às suas

Jornais
Internet e redes sociais
Música gravada e
espetáculos
Redes informais (familiares e
amigos)
Economia
Combate à pobreza

Baixo uso, com 5,8%
São as fontes mais usadas pelos jovens, com 53,1 %
São a terceira fonte importante, com 17, 2%
Com um papel significativo, com 8,1%
Referenciado em sexto lugar (6)
Referenciado em quinto lugar (5)

Habitação

O segundo mais relevante (2)

Emprego

Considerado o tema mais prioritário (1)

Educação (sobretudo a nível
superior)

O quarto tema mais relevante (4)

Combate ao crime

Referenciado em sétimo lugar (7)

Transporte

O terceiro tema mais relevante (3)

Participação política,
liberdades cívicas e direitos
humanos, saúde, etc.

Menos relevante, em oitavo lugar (8)

Jovens do partido no poder

Consideram a resposta do governo aos seus problemas
excelente

Jovens dos partidos da
oposição

Consideram a resposta do governo aos seus problemas
péssima

Entrevistas e o
Survey online
conduzido no
âmbito do estudo
de base

Entrevistas
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preocupações
• Tipo de factores que
condicionam a
participação política dos
jovens e o seu nível de
influência no
comportamento dos
jovens
• Tipo de recomendações
para melhorar a
participação eleitoral dos
jovens

Jovens sem partidos políticos

Não aplicável

Não aplicável

Consideram a resposta do governo aos seus problemas
péssima
Os factores relevantes que influenciam negativamente
na participação política dos jovens: corrupção no
governo, falta de transparência, baixo nível de
resposta às preocupações dos jovens, discriminação
política no acesso a oportunidades políticas e
económicas, baixo nível de reposta às expectativas dos
jovens, falta de credibilidade dos políticos.

Entrevistas e o
Survey online
conduzido no
âmbito do estudo
de base

De uma forma geral, as recomendações mostram o
que foi mais sugerido e deve estimular o trabalho do
EISA, a saber:
• Melhorar o ambiente geral da governação e
prestação de contas;
• Boa gestão dos processos eleitorais;
• Estimular e ampliar os programas de educação
e informação sobre os processos políticos e
estimular nas novas formas de comunicação,
mais usadas pelos jovens, como o
entretenimento (música, espetáculos, teatro) e
as redes sociais.

Entrevistas e o
Survey online
conduzido no
âmbito do estudo
de base
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I. INTRODUÇÃO
Este estudo de base foi recomendado pelo EISA, como resposta à sua necessidade de
produzir estratégias de actuação que promovam a participação e engajamento da juventude
nos processos políticos, em especial os eleitorais.
Como forma de captar as variáveis importantes sobre a participação política da juventude,
os consultores e os pesquisadores do EISA acordaram nos seguintes objectivos específicos
do estudo:
1. Fazer um mapeamento sobre a estruturação do comportamento político, social e
económico que pode influenciar os processos de participação;
2. Produzir informação sistematizada sobre os mecanismos institucionais, formais e
informais de participação política e eleitoral existentes em Moçambique;
3. Compreender o processo histórico, a cultura política e o quadro do exercício das
liberdades políticas e de expressão em Moçambique;
4. Sistematizar as informações disponíveis sobre o índice de participação dos jovens
nos processos eleitorais;
5. Compreender os espaços predominantes de participação política dos jovens em
Moçambique;
6. Compreender o nível de representação dos jovens nos espaços de participação
política;
7. Identificar os mecanismos mais predominantes e eficientes de informação e
mobilização da participação eleitoral dos jovens em Moçambique, a partir de
espaços formais ou informais;
8. Compreender a principal agenda temática e/ou preocupações fundamentais dos
jovens com a política (agenda política) nos processos eleitorais;
9. Explicar as principais motivações, o nível de satisfação com os políticos na resposta
às suas preocupações e barreiras de participação dos jovens nos processos políticos
em Moçambique;
10. Recolher e sistematizar recomendações para melhorar a participação política e
eleitoral em Moçambique.
Estes objectivos fazem parte de duas grandes dimensões definidas no estudo: a primeira é
sobre o sistema político em geral, captando elementos sobre as características do sistema, o
quadro normativo e a cultura política. Os primeiros quatro objectivos fazem parte da
primeira dimensão. Os outros seis objectivos específicos compreendem o que foi definido
como a segunda dimensão do estudo de base, desenhada com o objectivo de sistematizar
os espaços, oportunidades, fontes de informação, dinâmicas, motivações e
constrangimentos da participação política dos jovens.
O desenvolvimento do estudo foi feito a partir da triangulação de métodos, apresentados
de forma mais evidente no capítulo III. Sendo um estudo de base para orientar intervenções
do EISA, os pesquisadores partiram da consideração de que existe informação significativa
disponível em diversos estudos e relatórios sobre a participação dos jovens nos processos
2

políticos e eleitorais, que foi considerada uma fonte fundamental. Por outro lado,
reconheceu-se que parte da informação, especificamente a ligada à cultura política, assim
como motivações e fontes de informação para a participação eleitoral, podia não estar
documentada. Assim, foram consultadas fontes primárias, o que consistiu em entrevistas
semiestruturadas a actores relevantes e num inquérito online. Os métodos aplicados
buscaram compreender o ponto de situação em cada um dos indicadores definidos para
cada objectivo específico da pesquisa.
Os resultados do baseline são apresentados em duas partes, correspondentes às duas
dimensões do estudo. Nestas duas partes, descrevem-se os dados recolhidos nas diversas
fontes, de acordo com os objectivos e indicadores definidos. As descrições são precedidas
de um mapa resumo dos resultados globais do estudo, que ilustra o ponto de situação da
participação política dos jovens em cada um dos indicadores.
Limitações e constrangimentos do estudo
 A inexistência de uma base de dados nas instituições estatais sobre estatísticas
desagregadas, por idades e género, sobre a composição dos órgãos do poder
executivo e legislativo, a nível central, provincial e local, contribuiu bastante para
que os indicadores que deveriam ser medidos a partir de informações detidas por
estas fontes o fossem a partir do nível de percepções dos inquiridos/entrevistados;
 A inexistência de dados processados sobre o tipo de organizações juvenis e a
natureza da sua actuação constitui um outro constrangimento, tanto no processo de
definição de amostras, assim como para compreender os indicadores ligados aos
actores e oportunidades de participação política dos jovens
 Dificuldades de acesso à informação, sobretudo no contexto em que o estudo
decorreu, marcado pela intensificação das medidas de distanciamento social,
restrições de atendimento nas instituições devido à pandemia da Covid-19, o que fez
com que as entrevistas e os questionários, na maior parte das vezes, fossem
administrados através de plataformas online.
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II. FUNDAMENTAÇÃO DO ESTUDO
Um dos pontos de vista mais defendidos no âmbito da teoria política sobre a participação
política tem a ver com a motivação a partir dos benefícios obtidos, sendo, por isso, a
participação de “custos vs benefícios”, a partir dos resultados obtidos pelos cidadãos ao se
empreenderem em “acções políticas”. Neste sentido, a participação política tem sido vista
como um acto de escolhas racionais 1. A acção política deve ser vista, portanto, do ponto de
vista de bem público, como um incentivo sob o qual as pessoas são levadas a contribuir para
a sua provisão. O pressuposto é que as pessoas se envolvem nesses esforços de garantir a
sua provisão se perceberem que existe uma influência dos seus esforços na sua provisão.
Neste aspecto, da participação em função dos incentivos, a literatura identifica duas
perspectivas explicativas. A primeira, do ponto de vista dos “incentivos colectivos”, que
ilustra a combinação de demandas individuais por bens públicos, assim como perceções dos
indivíduos e grupais sobre a sua eficácia2. A segunda perspectiva explica a participação em
termos do que chamam “incentivos selectivos”, que abrangem os benefícios que os
participantes (apenas eles e não outros que não fizeram parte da acção) obtêm das
actividades que desenvolvem, independentemente de conseguirem ou não prover um bem
público. Os incentivos selectivos podem ser percebidos de forma material (ganhos directos
que as pessoas possam tirar da acção), social (os ganhos que se podem tirar por se fazer
parte de um grupo com o qual se fazem coisas) e os morais (o sentimento interno de estar a
fazer boas coisas). Para que as ações colectivas tenham o seu sucesso, é importante que os
três níveis de incentivos ocorram de forma combinada, dependendo do contexto em que
são levados a cabo3.
Os incentivos para a participação podem, de algum jeito, ser vistos do ponto de vista
individual, e podem ter três variantes fundamentais. Primeiro, o nível dos recursos
individuais, que incluem a idade, educação e os rendimentos. Segundo, o nível da integração
social. E terceiro, o nível de envolvimento político, que inclui o interesse em fazer parte de
movimentos políticos (filiações partidárias, organizações sociais ou as ideologias com as
quais as pessoas se identificam). Por outro lado, podem ser encontrados incentivos de
natureza institucional. Estes podem ser avaliados em função de como as leis são
configuradas para introduzir medidas obrigatórias ou não de participação em processos
políticos (como nas eleições, por exemplo), assim como das facilidades oferecidas para a
participação dos cidadãos nos processos políticos, como o tipo de arranjos institucionais.
A mobilização tem sido um dos factores que influencia a participação, considerando, por
exemplo, como as actividades informais (discussões políticas em pequenos grupos,
1

Olson, M. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Second printing with new
preface and appendix, Revised edition, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971.
2

Bert, O. Hirschman, Shifting involvements: private interest and public action, Princeton, Princeton University
Press, 2002.
3

Stekelenburg, J. (2013). Moral incentives. In Snow, D. et al. (2013). The Wiley-Blackwell Encyclopedia of
Social and Political Movements. Blackwell Publishing, DOI: 10.1002/9781405198431.wbespm132
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comentários e/ou sessões de discussão em redes sociais, uma página de facebook individual
para fins cívicos) e formais (partidos, campanhas, organizações cívicas) determinam a
natureza e o nível de participação individual. Esta consideração obriga, certamente, que o
estudo sobre a participação não se foque, unicamente, em processos eleitorais, mas, sim,
numa diversidade de acções através das quais os cidadãos se envolvem na política, como
participar em reuniões políticas, assinar uma petição, votar em eleições, fazer parte de
organizações políticas ou cívicas, etc4. Com efeito, em Moçambique, mesmo que se
considere a questão da participação eleitoral essencial para o estudo da acção pública, é
sobretudo na vida quotidiana que se pode entender as novas modalidades de engajamento
particular da juventude5.
Como assinala Leighlye6, mesmo que, por longo tempo, as pesquisas sobre a participação
tenham sido focalizadas na perspectiva das abordagens de escolhas racionais, existe,
actualmente, uma diversidade de perspectivas de estudos sobre a participação que
consideram não só as actividades dos indivíduos, as oportunidades (mobilização) e os
incentivos, mas, também, as suas experiências nos actos anteriores (por exemplo, o
conhecimento e o nível de satisfação obtido), as representações ou os ideias cognitivos que
informam as suas acções.
Em Moçambique, a juventude ainda é um objecto relativamente pouco explorado,
sobretudo do ponto de vista do seu engajamento político. Alguns trabalhos que exploram
este tema são descritivos, sem, contudo, mapear os interesses, os actores bem como as
representações que contribuem para construir os incentivos para a participação da
juventude7. No entanto, análises actuais sublinham algum fechamento do espaço público à
participação, sobretudo da juventude8. Algumas análises insistem mesmo que o contexto
exacerbado de violência política, com alguma configuração militar, em espaços como o
centro e o norte de Moçambique, ganham uma face da juventude, em parte, como
resultado da “des-democratização”, caracterizada por um endurecimento ou recomposição
do regime autoritário e as devidas consequências para o espaço público9.

4

Leighly, J. E. (1995). “Attitudes, Opportunities and Incentives: A Field Essay on Political Participation”, in.
Political Research Quarterly, Vol. 48, N. 1 (March 1995), pp. 181-209. Accessed: 07/10/2009 15:12
5

Honwana, A. M. The time of youth: work, social change, and politics in Africa, 1st ed, Sterling, Va, Kumarian
Press Pub, 2012.
6

Leighly, J. E (1995). “Attitudes, Opportunities and Incentives, op cit, pag 198.

7

idem.

8

Osório, C & Ernesto, E. (2014). Eleições autárquicas 2013: participação e representação de mulheres e
homens. Maputo, Wilsa Moçambique.
9

Rosário, D., Guambe, E. & Salema, E., Democracia Multipartidária em Moçambique, Maputo, EISA, 2020.
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III. METODOLOGIA
Num primeiro âmbito, a pesquisa buscou aprofundar e aprimorar questões teóricas
fundamentais, por forma a aperfeiçoar a definição das principais variáveis de pesquisa,
conforme os dados apresentados no capítulo 2. No que tange às questões empíricas,
conforme os diversos objectivos da investigação, foi relevante a aplicação da pesquisa
bibliográfica e documental, como o ponto de partida. Os investigadores entendem que
grande parte dos dados necessários para compreender o ponto de situação sobre a
participação política dos jovens estão produzidos e disponíveis em diversas fontes de
informação, bastando uma melhor sistematização, conforme as categorias, objectivos e
indicadores do estudo.
Assim, com a pesquisa bibliográfica e documental, foi possível recolher grande parte das
informações relevantes, que permitiram a compreensão das questões prévias e sobre a
participação política dos jovens em Moçambique em diversos processos, considerando as
diversas fases históricas, motivações, barreiras e uso dos diversos meios.
As limitações dos dados disponíveis obrigaram os investigadores a recorrer a outros
procedimentos, que culminaram com uma triangulação metodológica. Neste âmbito,
recorreu-se a técnicas de investigação qualitativas, quantitativas, conforme a natureza das
diversas variáveis, indicadores e questões centrais definidas na tabela 2, abaixo, que resume
os elementos centrais da investigação.
Os métodos qualitativos foram orientados em duas perspectivas. A primeira teve em conta
a necessidade de abranger um maior número possível de jovens, a partir de um
questionário. Idealmente, o estudo deveria responder a uma amostra previamente
estabelecida, proporcional conforme as variáveis de género, educação, idade e localização
geográfica. Contudo, tal não foi possível devido ao contexto da pandemia da Covid-19, no
qual vigoram medidas de distanciamento social. Neste contexto, o questionário foi
administrado na internet, a partir da plataforma Survey Monkey10, entre os dias 22 de
Fevereiro e 18 de Março de 2021.
O questionário foi disponibilizado a partir de redes de contactos de grupos de jovens,
associações cívicas e partidárias, sobretudo nas cidades de Maputo e Nampula. Assim, foi
criada uma base de dados e uma estratégia de distribuição dos inquéritos online, bem como
constituída uma equipe de mobilização para as respostas, a nível de diversos grupos e nas
principais cidades do país.
Conforme a tabela abaixo, o questionário teve um total de 321 respondentes, dos quais 204
jovens (o correspondente a 63,5%) e 117 adultos (o correspondente a 36,5%). Quanto ao

10

É uma plataforma online de administração e processamento de resultados de questionário
(https://www.surveymonkey.com).
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género, 40% dos participantes são mulheres e 60% são homens, conforme ilustra a figura 1,
abaixo.

Faixas etárias

Número de respondentes

18 a 25 anos

9,5%

30

26 a 30 anos

24,3%

78

31 a 35 anos

29,9%

96

Outra (especifique)

36,5%

117

Total de Respostas

321

Tabela 2 – Distribuição do total dos inquiridos por faixas etárias (fonte: elaborado pelos
autores, com base no survey).

Fig. 1 – Percentagem dos respondentes ao questionário por género (fonte: elaborado pelos
autores, com base no survey).
A figura 2, abaixo, mostra a distribuição dos inquiridos por filiação ou não a movimentos
políticos ou organizações cívicas. A maioria dos respondentes referiram não estarem filiados
a nenhum tipo de organização, numa percentagem de 65,1%; os respondentes membros de
partidos políticos representam 14,3%, os activistas/membros de organizações cívicas, 17,8%
e os respondentes na categoria de membros de partidos políticos e organizações cívicas
representam 2,8% dos inquiridos.
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Fig 2 - Filiação dos inquiridos (fonte: elaborado pelos autores com base no survey).

As técnicas qualitativas consistiram num conjunto de entrevistas orientadas aos actores
relevantes, como as associações juvenis de movimentos cívicos, jovens coligados a partidos
políticos. Assim, foram realizadas 13 entrevistas semiestruturadas, conforme o anexo 2. De
uma forma resumida, os entrevistados (cf. anexo 1) foram selecionados com base nos
seguintes critérios:
1. Líderes de organizações juvenis da sociedade civil, buscando sempre a representação
por género nas escolhas dos entrevistados;
2. Jovens de movimentos partidários com representação parlamentar (FRELIMO, MDM
e RENAMO);
3. Jornalistas ou professores universitários, buscando sempre a representação por
género entre os entrevistados;
3.1 Resumo e quadro de análise para o estudo
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Objetivos específicos

Método/Fontes

Variáveis

Categorias/questões de investigação relevantes

Dimensão do sistema, espaços e cultura política para a participação dos jovens
Pesquisa bibliográfica e
• Fazer um mapeamento
sobre a estruturação do
documental
comportamento político,
social e económico que pode
influenciar os processos de
participação.

Tipos de factos
contextuais
(legais,
políticos e
económicos)
que explicam o
ambiente da
participação
política

 Indicar elementos fundacionais das formas de ser e
formas de fazer que condicionam o comportamento, as
representações, as crenças para a participação política dos
jovens;
 Descrever factores históricos que podem influenciar a
participação política das jovens mulheres;
 Quais as barreiras de nível legal, político e económico que
condicionam a participação dos jovens (seja do ponto de
vista positivo ou negativo).
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▪ Produzir informação
sistematizada sobre os
mecanismos institucionais,
formais e informais de
participação política e
eleitoral existentes em
Moçambique

- Pesquisa bibliográfica e
documental;

Não aplicável

- Constituição da
República, Leis Ordinárias
e Decretos Leis
- Relatórios da Freedom
House/The Economist;
- Estudos sobre os jovens
e participação política;

 O quadro legal sobre a participação política em
Moçambique, a diversos níveis;
 O tipo de organização e mecanismos institucionais para a
participação (filiação aos partidos, organizações cívicas e
grupos informais);
 Nível/índices de exercício das liberdades de expressão, de
opinião e de imprensa;
 Quantificar o número e acessibilidade dos espaços
mediáticos existentes: os mass media tradicionais,
comunitários e as redes sociais.

- Estudo sobre os media e
participação política.
• Ilustrar o índice de
participação dos jovens nos
processos eleitorais, de
forma mais aprofundada

Pesquisa bibliográfica e
inquérito (estudos sobre
as eleições e relatórios de
observação eleitoral)

Formas de
participação
política em
Moçambique

 As formas de participação política dos jovens, de uma
forma geral;
 Em que nível os jovens participam em processos eleitorais,
como candidatos, apoiantes de candidaturas ou simples
eleitores ou em nenhuma das categorias;
 Qual foi o nível de participação política dos jovens nos
últimos processos eleitorais?
 O nível em que são usados os espaços mediáticos para a
participação eleitoral dos jovens, sejam os mass media
tradicionais, assim como as redes sociais: debates políticos
nos mass media; uso de canais individuais, como o
facebook, whatsApp, para comentar ou postar uma
posição política individual, como um artigo de opinião,
poesia, música para apoiar um candidato ou comentar
10

sobre a política.
Espaços, Oportunidades de participação dos jovens e Motivações
▪ Compreender o nível de
representação dos jovens
nos espaços de participação
política

Pesquisa bibliográfica e
documental, entrevistas e
inquéritos;

Conforme as referenciais anteriores, estabelecer o estado da arte
sobre:
Não aplicável

Bases de dados do
Ministério de
Administração Estatal
sobre a composição dos
membros dos órgãos do
poder central e local.

▪ Quais são as principais
temáticas e/ou
preocupações fundamentais
dos jovens com a política
(agenda política) nos
processos eleitorais?

Questionários

Agenda
política

 Medir (numericamente e qualitativamente) o nível de
participação dos jovens nos diversos espaços formais e
informais;
 Como os jovens se encontram representados nos diversos
espaços de participação política?
 Níveis de participação de acordo com filiação a partidos
políticos; a filiação aos movimentos cívicos e participação
independente a partir de mecanismos informais, como os
media sociais, media tradicionais, intervenções pela
música e teatro/humor.
 Economia, pobreza, habitação, emprego, educação, crime,
partidos políticos, transportes, liberdades cívicas e direitos
humanos, saúde, etc.
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▪ Quais os mecanismos mais
predominantes e eficientes
de informação e mobilização
da participação eleitoral dos
jovens em Moçambique: os
movimentos informais ou
formais (as organizações
cívicas ou partidos
políticos)?

1. De forma espontânea, como resultado da consciência
política individual;
Questionários
Fontes de
2. A partir de instituições formais políticas (partidos e
informação
movimentos cívicos);
sobre a
3. A partir de conversas informais, com amigos, família, etc.
política
4. A partir de mensagens dos media para participar num
acto político, como eleições;
5. A partir de ações de mobilização de grupos cívicos;
6. A partir da campanha dos partidos políticos;
7. A partir dos media tradicionais;
8. A partir da internet e redes sociais.
Questionários
 Explorar os principais factores de motivação dos jovens
para a participação em processos políticos (eleitorais) em
▪ Qual é o nível de percepção
Perceção dos
Moçambique;
e satisfação dos jovens
jovens sobre a
 Compreender até que ponto os jovens sentem que os
sobre os políticos que os
política
políticos estão comprometidos em resolver os seus
possa motivar a votar ou
problemas e do país, em geral.
abster-se dos processos
 Compreender o nível de interesse e o papel da
eleitorais?
participação eleitoral, assim como em outras acções
cívicas;
 Proposta para melhorar o sistema eleitoral e aumentar a
participação dos jovens, assim como outros mecanismos
de participação política.
Tabela 3 – Resumo do quadro de objectivos, indicadores, metodologias e questões fundamentais da pesquisa
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IV. RESULTADOS DO ESTUDO

4. 1 PARTE I: Dimensão do sistema e cultura política para a participação dos jovens: os
factores fundacionais de participação dos jovens em Moçambique
4.1.1 A cultura política autoritária e a participação da juventude

Moçambique tornou-se independente da colonização portuguesa em 1975, depois de uma
luta armada. É consensual considerar que a juventude daquela época abdicou de um
conjunto de direitos para fazer frente a uma dominação que durava séculos. Com efeito, em
muitos países africanos que alcançaram a independência desde os finais dos anos 1950, os
movimentos para a libertação do jugo colonial foram conduzidos por jovens. Também as
responsabilidades governamentais dos primeiros governos foram maioritariamente
assumidas por jovens. É paradoxal que o engajamento político da juventude seja, nos dias
actuais, considerado crítico, sobretudo para os Estados Africanos, que se formaram com o
fervor da vontade da juventude de lutar pela emancipação anticolonial11.
A juventude na construção da nação
Em Moçambique, a opção política pós-colonial é um dos elementos fundamentais para
perceber a trajectória da participação da juventude na arena pública. Logo a seguir à
independência, a Frelimo, que tinha dirigido a luta de libertação anticolonial, alinhou a sua
ideologia política ao marxismo-leninista e assumiu-se como o partido da vanguarda para a
construção do Estado pós-colonial. A sociedade, na concepção modernista da Frelimo,
devia-se integrar na estrutura do partido para construir um Estado moderno livre das
formas tradicionais consideradas arcaicas e feudais, assim como das acções coloniais12. As
“organizações de massas” (Organização da Mulher Moçambicana - OMM, Organização da
Juventude Moçambicana - OJM) seriam responsáveis pelo enquadramento de toda a
sociedade rumo a uma nova formatação, ou seja, ao que ficou conhecido como “homem
novo”13.
Dentro de um contexto de partido-único, estas organizações não serviam senão de
dispositivos concretos de implementação de decisões vindas do topo do partido. Este era o
único actor relevante e integrador da sociedade. Neste contexto autoritário e de partidoúnico, não se poderia imaginar nem a diversidade de perspectivas, que não fosse aquela
11

Note-se que existe uma diferença sob ponto de vista de formação entre os jovens actuais, com mais
oportunidades e níveis de formação, em comparação com os jovens coligados aos movimentos de luta de
libertação.
12

Cabaço, J. L. Moçambique: Identidades, colonialismo e libertação, Tese de doutoramento, Universidade de
São Paulo, 2007.
13
Cahen, M."Luta de emancipação anti-colonial ou movimento de libertação nacional? Processo histórico e
discurso ideológico. O caso das colónias portuguesas e de Moçambique em particular", in Africana studia,
2005, p. 39‑67.
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decidida pela estrutura máxima do partido, nem a existência de múltiplas organizações da
juventude na esfera pública, sendo, por isso, a OJM a única organização juvenil
predominante neste contexto histórico.
Na prática, mesmo constitucionalmente, todas as estruturas da organização da sociedade
(as tais organizações de massa), como a OJM, estavam concebidas como instrumentos de
transmissão das orientações do partido-Estado. A OJM, enquanto única organização de
enquadramento da juventude, tinha a responsabilidade de realizar uma ofensiva
generalizada de informação e sensibilização dos jovens, assim como criar uma estrutura da
juventude em todo país14. Devia garantir o alinhamento com a perspectiva central do
partido. A OJM tinha, no projecto de modernização da Frelimo, a responsabilidade de forjar
os “homens novos” da juventude, na base das orientações do partido.
Como se pode notar, os primeiros anos da independência foram caracterizados por um
alinhamento e instrumentalização da juventude na base de uma visão modernizadora do
partido-Estado. Nesta altura não se pode, com rigor, considerar que a participação política
da juventude tinha uma perspectiva que representasse os anseios da sua faixa etária, uma
vez que o modo de engajamento político tinha uma base unilateral. Era sob o telecomando
das lideranças do partido da vanguarda que a juventude se engajava numa simples
perspectiva instrumental. Mesmo se a liderança da luta anticolonial tivesse uma forte
participação da juventude, nunca foi criado um pensamento sólido sobre a abordagem da
juventude. A política assimilacionista que contribuiu grandemente para forjar as lideranças
do movimento de luta anticolonial nunca se associou a uma abordagem em termos
geracionais. A literatura é explícita sobre como os movimentos de luta de libertação se
estruturaram na base da reivindicação de direitos de igualdade15.
O essencial que se pode reter do período logo a seguir à descolonização é que a estrutura
vertical de enquadramento da juventude não permitiu a emergência de criatividade em
termos geracionais, que permitiria uma renovação das formas de imaginação da vida
colectiva pós-colonial. Pelo contrário, na base da perspectiva autoritária modernizadora,
instituiu-se uma cultura política de infantilização da juventude. Se esta juventude deveria
ser aquela que se reinventaria, permitindo acções inovadoras, esta ficou relegada à
dependência e reprodução das acções da elite partidária16. Esta situação é tributária de um
espaço muito reduzido para a participação da juventude; sobretudo porque este contexto
produziu exclusivamente uma única opção de participação, por integração na estrutura da
dependência partidária. Ou o jovem se alinhava na reprodução da única perspectiva
partidária ou se via marginalizado de qualquer relevância na participação na esfera pública.
A transição para o regime multipartidário, associada a uma certa explosão do
14

Biza, A., Associações de Jovens, Estado e Política em Moçambique – Da herança a Novos Desafios. Maputo,
IESE, Conference Paper, n.2, 2007.
15
Cabrita, J. Mozambique: the tortuous road to democracy, New York, Palgrave, 2002.
16

Adriano Biza, Associações de Jovens, op cit.
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associativismo, não modificou fundamentalmente as modalidades, apenas permitiu um
ajustamento à história única da cultura autoritária17.

4.1.2 Emergência do multipartidarismo e o enquadramento político da juventude

A transição de regime, tanto económica quanto política, oficialmente constitucionalizada
através da promulgação da Constituição de 1990, associava-se a uma esperança
generalizada de alteração não só do cenário político, com a introdução do regime
multipartidário, mas também da abertura do mercado económico18. O fim oficial do
monopólio do partido-Estado, Frelimo, abriu, obviamente, um campo político ao surgimento
de diversos outros partidos, com destaque para a conversão da Renamo, de movimento de
rebelião a partido político, mas também de organizações sociais sob denominação de
associações.
Esta abertura, em pressuposto, iria estender o âmbito da participação da juventude nas
novas organizações em emergência. No cômputo geral, os novos partidos políticos seriam
alimentados por uma juventude carente de espaço diversificado, num novo contexto
democrático. No entanto, e infelizmente, o espaço político-partidário muito rapidamente foi
capturado por um bipartidarismo entre os partidos Frelimo e Renamo, que, apesar de seus
discursos e de institucionalmente disporem de agrupamentos juvenis, estes não são mais do
que elementos vinculativos aos critérios de constituição dos partidos19. Em concreto, a
juventude partidária não é nada mais do que um instrumento fechado dos seus partidos,
sem, forçosamente, se imbuir de uma abordagem verdadeiramente da sua faixa etária. A
perspectiva principal da juventude dos partidos políticos é mais partidária do que
geracional. Finalmente, os outros pequenos partidos não só não representam um espaço de
inspiração de participação activa da juventude como não dispõem de um mecanismo de
atração desta para um engajamento mais produtivo.
A explosão de movimentos associativos (precisamente, as organizações não
governamentais), motivados, sobretudo, pela indústria de desenvolvimento, aliada à
aprovação da Lei n. 8/91 de 18 de Julho, que abre espaço ao associativismo20, representou,
por um lado, um certo alargamento para o engajamento público da juventude; por outro
lado, o seu carácter profissionalizante em benefício, sobretudo, dos seus integrantes não
permitiu uma grande vaga de estruturação e influência das dinâmicas participativas dos
17

Mattes, R & Shenga, C. “Uncritical Citizenship: Mozambicans in Comparative Perspective”. In Voting and
Democratic Citizenship in Africa, Edited by Michael Bratton. Lynne Rienner Publishers, 2013.
18
Alden, C. A. Mozambique and the construction of the new African state: from negotiations to nation building,
New York, Palgrave, 2001.
19

Pereira, J. C. G. "Antes o “diabo” conhecido do que um “anjo” desconhecido»: as limitações do voto
económico na reeleição do partido FRELIMO", in Análise Social, vol. 43 / 187, 2008, p. 419‑442.
20

Lei n.o 8/91, de 18 de Julho
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jovens em relação às políticas do governo. No início dos anos 1990 e 2000, apesar de as
autoridades públicas não fornecerem dados claros sobre novas associações ou
organizações, multiplicaram organizações não-governamentais com alguma vocação para a
matéria da juventude. No entanto, o espaço público de engajamento da juventude não
sofreu grandes alterações, se comparado com o período e regime autoritário dos primeiros
anos a seguir à descolonização. As autoridades governamentais, ou seja, o partido
governamental desenvolveu mecanismos de controlo ou de intimidação de qualquer acção
considerada não alinhada às ideias governamentais.
Neste âmbito, por exemplo, a organização de massa criada no período do partido-Estado, a
OJM, assumiu uma grande tarefa de continuidade, mas não só como um instrumento do
partido no poder, mas, igualmente, na perspectiva de participar no enquadramento da nova
onda de emergência de organizações sociais com caris juvenil. Com efeito, em 1995,
assumidamente, o Estado moçambicano (materialmente, a Frelimo, no poder) criou o
Conselho Nacional da Juventude (CNJ), com fundos do Estado, com o papel fundamental de
servir como uma plataforma de coordenação das associações juvenis21. Esta organização
instituía-se como um mecanismo de controlo do associativismo, de tal forma que, nos
termos governamentais e dos seus próprios estatutos, era quase o único interlocutor
legítimo sobre a juventude. Desta forma, o CNJ teria a procuração para agir em nome de
toda a juventude moçambicana. Não são poucas as vezes em que o CNJ fala em nome de
toda a juventude nacional, agora que sabemos que é apenas um braço do partido no
poder22.
Em paralelo, as actividades económicas associadas à abertura do mercado foram criando
alternativas a possíveis movimentos de pressão sobre as autoridades públicas23. As
actividades de “desenrasca”, como denomina Alcinda Honwana24, associaram-se a um
incentivo ao desangajamento político da juventude. Na verdade, estas actividades, que
incluem práticas de sobrevivência, aliadas às informalidades, serviram como espaços de
alívios à contestação da ausência de uma verdadeira política da juventude. O emprego, a
habitação e a educação são apenas indicadores das dificuldades de materialização de
verdadeiras políticas da juventude.
A cultura política autoritária de gestão por enquadramento da juventude apenas modificou
as suas modalidades, ela continua predominante. As pequenas alternativas de engajamento
político resultam, muitas vezes, em represálias, o que contribui grandemente na lealdade às
estruturas das elites autoritárias ou no abandono da vida política. O interesse dos regimes
autoritários é reduzir ao máximo possível qualquer tipo de participação activa da juventude
21
22

Biza, A…op. Cit.
Idem

23

Chivangue, A. "Economia informal e políticas em Moçambique: lógicas e práticas dos Mukheristas", in ISEG CESA, 2014.
24
Honwana, A. M. The time of youth: work, social change, and politics in Africa, 1st ed, Sterling, Va, Kumarian
Press Pub, 2012, 222 p.

16

na vida política ou, no mínimo, garantir uma lealdade à sua agenda. A juventude, portanto,
continua sem voz na esfera pública moçambicana, apesar da formalidade institucional e dos
discursos sobre abertura conceptual, nomeadamente através da adopção do regime
democrático25.

4.1.3 O quadro normativo de participação da juventude

O regime jurídico sobre o engajamento político da juventude em Moçambique, como a
globalidade das normas jurídicas em contexto autoritário, enferma de uma dupla limitação:
por um lado, a contradição entre o mérito da existência e ausência da sua implementação;
por outro lado, uma concepção de enquadramento e limitação das liberdades dos
particulares. Apresenta-se, em primeiro lugar, o quadro que informa as dinâmicas de
participação em termos de potencialidades e limitações do regime jurídico e, numa segunda
fase, faz-se uma breve abordagem da experiência de participação política da juventude em
Moçambique.
o Um quadro de engajamento potencialmente forte e deficiente na implementação
Moçambique é signatário de diferentes instrumentos internacionais referentes à juventude.
A Constituição da República de Moçambique, no seu artigo 123, reconhece a juventude
como continuadora dos anseios da nação. O engajamento político da juventude é um direito
e dever fundamental. E como que em correspondência a este desígnio, o Estado
moçambicano tem, na sua estrutura organizacional, sempre uma entidade específica em
matéria de Juventude.
Por consequência, a atribuição variada de competência às entidades de gestão da matéria
de juventude revela, no âmbito governamental, alguma incerteza quanto ao tratamento
político da juventude. Por exemplo, actualmente existe um conceito relativamente vago que
a associa os problemas da juventude exclusivamente ao emprego, daí alguma
fundamentação para a criação da Secretaria de Estado para a Juventude e Emprego, que
veio substituir o Ministério da Juventude e Desportos26, numa visão de que aquela entidade
deve olhar para questões cruciais que dizem respeito aos jovens, especificamente o
emprego.

25

Do Rosário, D, Guambe, E. & Salema, E. Democracia Multipartidária em Moçambique, EISA, Maputo, EISA,
2020.
26

Decreto Presidencial no 2/2020, de 30 de Janeiro.
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Apesar dos problemas indicados, existe, no mínimo, uma estrutura governamental
vocacionada para a matéria da juventude, o que representa, à primeira vista, uma
oportunidade em termos de incentivos para a melhoria da abordagem do engajamento da
juventude. A existência desta estrutura permite que haja condições criadas para o
envolvimento das autoridades governamentais para a solução dos problemas da juventude.
o Instrumentos para a participação da juventude
Para além das definições Constitucionais e da existência de entidades públicas vocacionadas
para a gestão de matérias sobre a juventude, existem, no regime de participação da
juventude, instrumentos normativos e administrativos que são potencialmente
incentivadores da participação da juventude. O Estado moçambicano dispõe de uma política
da juventude, aprovada pela Resolução n. 4/96, de 20 de Março27. Posteriormente, este
documento sofreu modificações, em 2013, e ligeiros ajustes relativos à actualização da
abordagem sobre a juventude. Trata-se de um instrumento estratégico que se define como
fundamental para motivar acções mais participativas na sociedade no processo de
construção da nação. Na mesma sequência, dez anos mais tarde, o Governo aprovou um
outro documento, denominado Estratégia de Desenvolvimento Integral da Juventude28. Dois
anos mais tarde, em 2008, a Assembleia da República ratificava a Carta Africana da
Juventude29. Muito recentemente, o Governo aprovou o Plano de Acção de implementação
da Política da Juventude, como um instrumento de natureza operacional, que se assenta na
visão e objectivos estratégicos de desenvolvimento dos adolescentes e jovens, alinhado com
o Programa Quinquenal do Governo assim como com o Plano Económico e Social (PQG e
PES 2020 – 2024) do ano 2021.
É preciso destacar que, a partir dos anos 2000, sobretudo desde depois da tomada de posse
do Presidente Armando Guebuza, em 2004, o foco fundamental sobre o desenvolvimento
da juventude é virado ao financiamento de iniciativas de auto-emprego e geração de renda.
Porém, como muitos jovens mostram, na prática, os critérios para estes financiamentos são
pouco claros ou assumem alinhamentos partidários, o financiamento ocorre dentro da
perspectiva da OJM ou do CNJ, que são agrupamentos que todos sabemos quem a eles
pertence. Aliás, tal não é exclusivo da juventude, igualmente aconteceu com os Fundos
atribuídos aos distritos30.
Efectivamente, apesar de existir um regime jurídico de desenvolvimento da juventude, notase ainda um divórcio significativo entre estes instrumentos e uma verdadeira participação
da juventude na esfera pública. Na prática, continua um espaço fortemente controlado e

27

Resolução n. 4/96, de 20 de Março
Resolução n. 33/2006, de 21 de Setembro.
29
Resolução n. 2/2008, de 30 de Maio.
30
Orre, A. & Forquilha, S. "Uma iniciativa condenada ao sucesso. O fundo distrital dos 7 milhões e suas
consequências para a governação em Moçambique", in Moçambique: Descentralizar o Centralismo? Economia
Política, Recursos e Resultados, Maputo, IESE, 2012, p. 168‑196.
28
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com uma juventude enquadrada, sem recursos para reinventar mecanismos de intervenção
alinhados com as suas aspirações.

4.1.5 Participação da juventude em processos eleitorais

Esta variável não é de fácil análise, uma vez que as autoridades públicas de gestão eleitoral
não categorizaram ainda o material eleitoral nem por género nem por faixa etária. A partir
dos dados eleitorais oficiais, não é possível apreender os níveis de participação dos jovens
nos processos eleitorais. Os inquéritos desenvolvidos pelo Afrobarometer dão-nos uma ideia
geral da situação da participação da juventude em processos eleitorais31. Para analisarmos o
assunto, podemos partir do gráfico abaixo, baseado nos dados dos inquéritos de
Afrobarometer:

Fig. 3 – Perpceções sobe o nível de participação eleitoral dos jovens e adultos (Fonte: Dados
do Afrobarometer, Moçambique, ronda 2- 2005-2015)
De acordo com os dados do Afrobarometer, se fizermos uma comparação entre a
participação eleitoral dos adultos e a dos jovens, estes últimos apresentam baixos índices de
participação. Com efeito, como se pode observar no gráfico acima, a participação dos jovens
está, em geral, abaixo mesmo do nível médio de participação eleitoral. Embora esteja a este
nível, os dados são indicativos de que a juventude tem participado consideravelmente em
processos eleitorais. A maior preocupação surge quando cruzamos os dados sobre esta
participação com o interesse por assuntos públicos. De acordo com os dados, há uma
tendência de declive do interesse da juventude por assuntos públicos.

31

Os dados do Afrobarometer sobre a participação da juventude devem ser, obviamente, cruzados com outros
elementos, pois, num contexto autoritário, o questionamento sobre assuntos eleitorais tem potencial de ser
entendido com vigilância, para uma posterior sansão pelo regime (vide Shega, 2015).
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Fig. 4 – Nível de interesse dos jovens sobre questões públicas ( Afrobarometer Moçambique,
rondas 2 a 6 (2002-2016)
Estes dados são indicativos de um decréscimo do interesse da juventude por assuntos
públicos. É interessante associar esta situação ao recrudescimento do autoritarismo,
sobretudo como resultado do reforço organizacional do partido governamental, em
particular depois da chegada ao poder do Presidente Armando Emílio Guebuza em 200432.
Esta situação coincide, igualmente, com o período da nova vaga de retorno aos conflitos
militares em Moçambique, desde 2011, mas, sobretudo, 2012, e com tendência a se
intensificar depois das eleições gerais de 201433. Não há dúvida de que o ambiente de
conflitos, que se estendeu para a zona norte, particularmente com a emergência do
extremismo islâmico em 2017, não é propício para o activismo juvenil, estando os jovens
vulneráveis a diferentes formas de insurgência e conflitos militares34.
4.1.6 As restrições dos espaços de exercício das liberdades

As restrições dos espaços cívicos, de uma forma geral, que têm vindo a ganhar lugar nos
últimos 10 a 15 anos, têm uma forte consequência na participação dos jovens nos processos
políticos. Um indicador que tem vindo a ser usado para ilustrar as restrições é o índice de
democracia de Moçambique, que tem vindo a mostrar uma tendência decrescente. A
análise anual dos índices da The Economist Intelligence Unit35 mostra que, desde 2010,
Moçambique tem vindo a decrescer no que diz respeito às liberdades políticas e às
liberdades cívicas, ao pluralismo dos processos eleitorais, à cultura política. Em 2019,
Moçambique passou a ser classificado como um país autoritário, com uma forte
32

Nuvunga, A. "From the Two-Party to the Dominant-Party System in Mozambique, 1994-2012: Framing
Frelimo Party Dominance in Context, International Institute of Social Studies of Erasmus University (ISS), 2014.
33
Darch, C. (2018). The Mozambican conflict and the peace process in historical perspective: a success story
gone wrong? Friedrich-Ebert-Stiftung, Maputo, Friedrich-Ebert-Stiftung.
34
Habibe, S., Forquilha, S. & Pereira, J. "Radicalização Islâmica no Norte de Moçambique. O Caso de Mocímboa
da Praia", Cadeno IESE n. 17, Maputo, IESE, 2019.
35
Freedom House (2019). Freedom in the World 2019: Democracy in Retreat. In
https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_FITW_2019_Report_ForWeb-compressed.pdf,
accessed in October 28, 2020.
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predominância de restrições das liberdades de opinião e de imprensa. O ambiente de
conflitos eleitorais, as fraudes constantes, a corrupção, muito acentuada pelas dívidas
ocultas, e o ambiente da insurgência em Cabo Delgado têm contribuído para o controlo e o
fechamento dos espaços de exercício das liberdades. O gráfico a seguir é ilustrativo desta
situação.

Fig 5 - Índice de Democracia da The Economist Intelligence Unit – 2020 (Fonte: MISA, 2021)

Um ambiente caracterizado pelo excessivo controlo dos órgãos de comunicação do sector
público, assim por violações e perseguições constantes contra jornalistas, fazedores e
líderes de opinião, assassinatos arbitrários contra políticos dos partidos da oposição torna o
exercício das liberdades políticas e a participação limitados, sobretudo quando feitos em
formato de opinião pública nos media convencionais. Nos últimos anos, o MISA
Moçambique36 reportou, conforme o gráfico abaixo, anualmente, mais de 20 casos de
violações contra as liberdades de expressão e de opinião. Parte desses casos envolve jovens
repórteres de pequenas redacções nas províncias que são perseguidos pelo poder político.
Estas perseguições podem instaurar um clima de medo na participação dos jovens em
espaços mediáticos, tanto como produtores de programas políticos ou mesmo como fontes
de informação ou fazedores de opinião.
4. 2 PARTE I: Espaços, oportunidades e motivações/constrangimentos
4.2.1 A filiação partidária e a participação

Está claro nas entrevistas, assim como no questionário, que a filiação partidária, assim como
a ligação a movimentos cívicos são factores relevantes para a participação política dos
36

MISA Mozambique (2020). “The situation of Press Freedom in Mozambique – 2019: Information backout
and press harassment in Cabo Delgado”. Maputo: MISA-Mozambique, in
https://www.misa.org.mz/index.php/publicacoes/relatorios/relatorio-2008/98-estagio-da-liberdade-deimprensa-em-mocambique-2019-apagao-de-informacao-e-as-perseguicoes-contra-a-imprensa-em-cabodelgado/file, accessed in October, 28, 2020.
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jovens. Existe uma tendência de os jovens filiados a partidos políticos e a movimentos
cívicos participarem mais em processos políticos. Conforme ilustra a tabela abaixo, quanto
mais os jovens estiverem ligados a partidos, por exemplo, como líderes e membros, tendem
a ser mais participativos. Quando os jovens não fazem parte de movimentos ou grupos
cívicos tendem a ter uma participação quase intermédia em processos políticos.

Em maior
parte ou na
totalidade
das vezes

Metade
das
situaçõe
s

Certas/pou
cas vezes

Nunca

Estou
em
dúvidas

1. Quando estão em posições de
liderança das organizações
46,11%
18,38%
28,35%
1,25% 5,92%
políticas ou cívicas a que
fazem parte
2. Quando são membros de
partidos ou movimentos
50,94%
19,69%
24,06%
1,88% 3,44%
cívicos
3. Quando são simpatizantes de
37,50%
26,88%
27,50%
5,00% 3,13%
partidos
4. Quando não têm nenhuma
8,75%
11,25%
46,88% 23,44% 9,69%
ligação com partidos ou
movimentos
Tabela 4 – Nível de interesse dos jovens em questões políticas por pertença a instituições
políticas e organizações cívicas (fonte: elaborado pelos autores, através dos dados do
survey)
É neste contexto que, em Moçambique, a participação política da juventude acaba sendo
aliada a duas vertentes. Uma vertente está relacionada com jovens que optam por se filiar a
partidos políticos e, a partir de lá, procurarem influenciar a agenda da juventude. A outra
vertente são os jovens chamados apartidários, que, de forma individual ou em grupos,
organizam movimentos de pressão através de vários mecanismos à sua disponibilidade37.

4.2.2 Questões eleitorais mais interessantes para os jovens

37

Constantino André, Vice-Presidente do Conselho Nacional da Juventude (CNJ), entrevistado no dia 04 de
Março de 2021, em Maputo.

22

No que diz respeito às questões eleitorais, o inquérito realizado buscou pontuar o nível de
interesse dos jovens numa escala de 0 a 1038. Questões de nível local estão mais
concentradas entre 5 e 1, do que entre 6 e 10. Por outro lado, questões de âmbito nacional
concentram-se mais entre 5 e 10, o que demostrada que têm suscitado um interesse
relativamente maior dos jovens.

1. As questões de política e ou
eleições locais (municipais)

1

2

3

3
%

6%

9%

4
15
%

5
25
%

6
9
%

7
11
%

8
10
%

9

10

7
%

5%

2. As questões de âmbito
nacional ou eleições gerais
4 6% 10 9% 18
7
15
14
9
10
(Presidente da República e
%
%
%
%
%
%
%
%
Assembleia da República)
3. Sem olhar para um
processo específico, os
6
11
11
10
17
7 7% 14
8
10
jovens, regularmente, falam %
%
%
%
%
%
%
%
%
e discutem sobre a política
e eleições com os seus
amigos e familiares
Tabela 5 – Grau de interesse dos jovens em questões políticas nacionais e locais (fonte:
elaborado pelos autores, através do inquérito online (fonte: elaborado pelos autores,
através dos dados do survey)
De uma forma resumida, a tabela 5 sugere uma distribuição média do nível de interesse dos
jovens entre as questões eleitorais e políticas de nível local e central. Os inquiridos
mostram-se simultaneamente interessados por questões de política local (eleições
municipais) e por questões políticas de âmbito nacional (presidente da república e
assembleia da república).
4.2.3 A participação dos jovens nos espaços formais e informais de governação

A participação dos jovens em espaços formais de governação (observatórios de
desenvolvimento, conselhos consultivos e fóruns de desenvolvimento local, comités
comunitários, processos eleitorais, petições, manifestações/petições), do ponto de vista da
sua representação, tem sido vista como razoável e há tendência para ser considerada
péssima. O gráfico abaixo mostra que 51,4% dos respondentes consideram-na razoável e
32,7%, péssima.

38

Nesta pontuação os números mínimos (0) expressam o menor nível de interesse e o 10 o maior nível de
interesse.
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Fig 6 – Avaliação do nível de uso dos espaços formais de participação pelos jovens
(Fonte: Elaborado pelos autores, com base no survey)
Do ponto de vista dos espaços informais (presidências abertas, fóruns provinciais das
organizações da sociedade civil, sessões das plataformas da sociedade civil e fóruns de
monitoria e orçamentos participativos), existe uma perceção forte de que os jovens
usam e participam razoavelmente nestes espaços. O gráfico 7 mostra que 60% dos
inquiridos consideram que os jovens usam os mecanismos informais de uma forma
razoável, 20,6% consideram que o uso desses mecanismos tem sido péssimo, 16,2%
consideram bom e somente 3,1% acham que esse uso é muito bom.

Fig. 7 – Avaliação do nível de uso dos espaços formais de participação pelos jovens
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4.2.4 Perceção sobre o nível de representação dos jovens em órgãos de poder

Não existem estatísticas desagregadas por faixas etárias sobre os membros dos órgãos do
poder central, a nível executivo e legislativo, sucedendo o mesmo com os órgãos do poder
local. O mecanismo usado para estabelecer uma linha de base foi o nível de perceção dos
inquiridos. Como se pode notar nas figuras abaixo, existe uma forte perceção de que os
jovens estão mal representados nestes órgãos centrais do poder executivo e legislativo
(Assembleia da República e Governo Central). Isto significa que quanto mais relevante for a
posição política de exercício do poder, a mesma mais tende a se fechar para os jovens. Por
exemplo, grande parte dos inquiridos afirmam que a representação dos jovens a nível do
poder legislativo e executivo central é péssima, com 44,2% das opções de resposta, e com
38,63% a acharem que esta representação é razoável.

Fig. 8 – Perceção sobre o nível de representação dos jovens nos órgãos do poder
legislativo e executivo do nível central (Fonte: Elaborado pelos autores, com base no
survey)
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Fig. 9 - Perceção sobre o nível de representação dos jovens nos órgãos do poder
legislativo e executivo do nível central (Fonte: Elaborado pelos autores, com base no
survey)
4.2.4. Os media e o seu papel na participação política: do fechamento dos media tradicionais
às oportunidades das redes sociais e do entretenimento

Do ponto de vista do género, apesar de iniciativas de programas feitos por mulheres, como
“Opinião no feminino”, produzido pela STV, ainda existem muitos desafios, mesmo de esses
programas passarem a agendar para debate questões e desafios sobre o género. Também
ainda existe o desafio de garantir que haja maior participação de jovens mulheres como
comentadoras.39
O fechamento do espaço mediático tradicional (mean stream media) faz com que os novos
media, sobretudo as redes sociais, assim como outras formas de comunicação, como a
música, o teatro, sejam vistas como plataformas alternativas para promover a participação
dos jovens em questões políticas, sobretudo sob forma de opinião. Grande parte destes
espaços dependem significativamente do acesso à Internet. Como refere Lazaro Bamo,

“As redes sociais vieram matar a timidez que reinava no seio de alguma
juventude que recorria a espaços fechados para exprimir seus sentimentos.
39

Naldo Chivite, Forum das Rádios Comunitárias, entrevistado no dia 03 de Março de 2021, em Maputo.
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Actualmente, as redes sociais são o verdadeiro palco de manifestação política
da parte da juventude”40.

De acordo com os últimos dados oficiais publicados pelo Entidade Regaladora das
Comunicações (ARECOM), em 2019, em Moçambique operam 3 telefonias moveis
(Moçambique Celular, a Vodacom e a Movitel), com um total de 14.074.248 subscrições41.
Segundo os dados do INE (2017)42, cerca de 26,4 % da população tem um telefone celular,
sendo que, somente 6,6 % tem acesso à Internet. Estima-se que, até 2021, a taxa de
crescimento de utilizadores da internet possa ter aumentado para cerca de 20%, a partir de
cerca de mais de 33 operadores de acesso à internet (ISP), aos quais se juntam as telefonias
móveis.
Para além das páginas dos principais partidos políticos no facebook, sobretudo a Frelimo, a
Renamo e o MDM, com maiores actividades em processos eleitorais, as principais figuras
políticas possuem páginas pessoas no facebook. Por exemplo, desde 2017, o Presidente da
República de Mocambique, Filipe Nyussi, abriu uma página para interagir com usuários, que
se espera que muitos sejam jovens.
Numa análise sobre o uso das redes sociais para a participação política pela juventude
urbana, Tsandzana (2018)43 conclui que as redes sociais possuem limitações para que
possam se configurar como um espaço que permita a efecitva participação política da
juventude, sobretudo pelas limitações de acesso à internet ou pelo facto de os próprios
jovens estarem a se desinteressar por questões políticas, estando a usar as redes sociais
para outros fins.
Um outro constrangimento que tem vindo a ser assinalado tem a ver com o facto de mesmo
os jovens com páginas individuais no facebook, por exemplo, para comentários políticos, a
sua participação ser feita sob forma de debates polarizados e, por vezes, promovendo
discursos de ódio e com um baixo nível de agenda, que influencie, efectivamente, questões
cruciais de governação ou eleitorais. Em muitas ocasiões, o ambiente de violência,
intimidação e de discurso omnipresente da esfera mediática tradicional tende a ser
transportado para as redes sociais44, criando uma espécie de silenciamento daqueles que
buscam produzir uma opinião contrária ao poder estabelecido, através de uma forte
40

Lazaro Bamo, Director Editorial do Correio da Matola, entrevistado no dia 03 de Marco de 2021, em Maputo.
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vigilância e pressões contra as opiniões opostas aos “opinion makers” favoráveis ao governo
e do partido no poder. Acresce-se, simultaneamente, o problema de as redes sociais
estarem a ser usadas para a disseminação de notícias falsas e de propaganda política, o que
pode não contribuir para nutrir um debate público dos jovens bem informado.

Fig. 10 - Fontes de informação mais usadas para o acesso à informação eleitoral pelos jovens
(Fonte: Elaborado pelos autores, com base no survey)
Conforme a figura acima, as redes sociais são a fonte de informação sobre os processos
eleitorais mais referenciada pelos inquiridos no âmbito do presente estudo de base, com
cerca de 53,2% das opções de respostas. A televisão é segunda maior fonte, com 15,3%;
seguida dos espetáculos, com 9,8%; as fontes de comunicação interpessoal (amigos e
familiares), com 8,1%; a música gravada, com 7,4%; a rádio, com 5,8%. Note-se que os
jornais, os espaços de antena, os comícios e as páginas web dos partidos políticos aparecem
como as fontes menos usadas.
Contudo, há quem relativize o pepel da internet, que ainda continua um direito e um espaço
para ampliar as vozes das jovens mulheres, que é mais acessível nas zonas urbanas e pouco
acessível nas zonas rurais:
“A internet veio ampliar o espaço de debate de ideias no seio da juventude.
Muitos jovens e mulheres que não têm espaço na imprensa tradicional para
expor seus pensamentos, preocupações e questionamentos, têm na internet,
sobretudo, as redes sociais, a oportunidade de exercer esse direito cívico.
Contudo, não podemos usar o meio urbano como barómetro porque este é
ilusório. O acesso à internet continua longe da população. O jovem urbano é
que tem mais possibilidades de aceder às plataformas digitais e esta é a
minoria. O grosso dos jovens moçambicanos vive nas zonas rurais e lá
escasseiam oportunidades de acesso às plataformas digitais por causa de
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questões tecnológicas e económicas. Aceder à internet implica ter um
dispositivo apropriado e dinheiro para comprar megas e muitos jovens do
meio rural não têm recursos para suportar essas despesas; logo, são
excluídos”45
Mesmo com estes retrocessos e o controlo dos media tradicionais, há quem veja nas redes
sociais, assim como nas comunicações eletrónicas no geral, uma oportunidade para garantir
a participação dos jovens nos processos políticos46, mesmo com as limitações de acesso e os
riscos de promoção do discurso de ódio e das notícias falsas47. Uma das outras grandes
vantagens das redes socais tem a ver com o facto de ser um espaço no qual os jovens
podem aprimorar as suas competências de debate, podendo as redes sociais servir, assim,
de trampolim para os media ou mesmo para outros espaços de debate político mais
importantes48.
“Veja que tivemos alguns músicos que faziam reportórios de intervenção
social, como é o caso de Jeremias Nguenha, Azagaia, Mc Chamboco ou Refila
Boy. A sociedade vibrava com as músicas, mas nada fez para lhes livrar do
isolamento que foram vítimas da parte do regime do dia. Na luta pela
independência, a arte foi um grande instrumento de luta contra o
colonialismo, mas essa bravura já não se vê nos dias actuais, porque o
sistema político governativo não abre espaço para tal”49.
No âmbito dos ataques em Cabo Delgado, os jovens usaram as redes sociais para realizarem
um movimento de mobilização de grande impacto. O movimento chamado “Somos Cabo
Delgado” foi um exemplo de que os jovens podem utilizar as redes sociais para se
engajarem em causas públicas.
Tal como as redes socias, a cultura e a arte deveriam ser grandes alternativas de
mobilização da juventude para processos políticos. Contudo, ainda são poucas as iniciativas
que usam a cultura, sobretudo a música, para a mobilização dos jovens para intervirem na
política. Uma das razões apontadas para o fraco engajamento dos jovens na produção de
músicas e de outras formas de manifestação artística tem a ver com baixo nível de proteção
do risco de pressões políticas, violência física e económica.
4.2.5 O tipo de agenda/preocupações dos jovens na participação política
45

Sheila Mondate, Coordenadora de Programas de Participação Política da Mulher do Fórum Mulher,
entrevistada no dia 02 de Março de 2021, em Maputo.
46

Renato Muelega, Presidente da Liga Juvenil do partido, entrevistado no dia 03 de Marco, em Maputo.
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Adriana Victor Nhancale, activista da Rede de Mulheres Jovens Líderes de Moçambique, entrevistada no dia
04 de Março de 2021.
48

Borges Nhamirre, pesquisador do CIP, entrevistado no dia 03 de Março, em Maputo.
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David Fardo, Presidente do Parlamento Juvenil, entrevistado no dia 02 de Março de 2021, em Maputo.
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O inquérito realizado buscou compreender os temas mais prioritários na agenda pública de
participação dos jovens. Numa medida de 0 a 10 (sendo que 0 representa a menor
importância dada ao tema e 10 a maior importância), os respondentes foram solicitados a
indicar, por cada categoria, os temas que merecem maior destaque. A figura 11 ilustra que
as questões mais relevantes na agenda de participação dos jovens são: o emprego, com
46,2%; a habitação, com 33,4%; o transporte, com 25%; e a Educação, com 22,4%. Temas
como a economia, o combate à pobreza, crime e os direitos fundamentais, como liberdades
e direitos humanos, merecem pouca atenção nas agendas de discussão pública dos jovens.

Fig 11 As principais questões da agenda dos jovens sobre a participação política (Fonte:
Elaborado pelos autores, com base no survey)

Há um entendimento de que o investimento feito nos últimos anos na educação superior
dos jovens resultou num número elevado de formados, num mercado pouco receptivo. Por
isso, o emprego surge como uma das grandes preocupações da agenda dos jovens, que
carece de uma melhor resposta do governo50.
Um outro aspecto relevante tem a ver com o que os jovens consideram que seja o nível de
resposta do governo às suas preocupações, sobretudo em relação a estas temáticas. A
perceção dos jovens sobre a capacidade do governo de responder a estes problemas varia
de acordo com a sua filiação. Por exemplo, os jovens filiados ao partido no poder, a partir da
Organização Nacional da Juventude, tendem a referir que o governo responde da melhor
forma às suas preocupações, muitas vezes canalizadas a partir da sua organização, sendo,
por isso, o melhor meio para colocar as suas preocupações. Os jovens alinhados a partidos
50

Lazaro Bamo, Director Editorial do Correio da Matola, entrevistado no dia 03 de Março de 2021, em Maputo.
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da oposição tendem a perceber que o governo pouco responde aos seus problemas,
distribuindo os benefícios de acordo com a filiação partidária, excluindo-os das
oportunidades económicas. As suas preocupações são, muitas vezes, colocadas ao governo
a partir de eventos, como workshops ou mesmo a partir das suas lideranças políticas. O
mesmo entendimento de que o governo faz pouco tem sido manifestado pelos jovens não
filiados a movimentos políticos. Espaços mediativos e informais, como workshops e eventos,
tendem a ser os meios usados para expressar as opiniões deste grupo de jovens51.
4.2.6. Que motivos influenciam negativamente na participação política dos jovens?

Diversos factores foram considerados como sendo relevantes para a participação política
dos jovens. Abaixo, são listados por ordem de prioridade no ranking estabelecido:

Ordem

Assuntos mais referenciados

%

1

A má governação e a corrupção podem ser causadoras do desinteresse da 46,5%
participação dos jovens;

2

A fraca capacidade dos governantes de resolver os problemas dos jovens pode 36,6%
estar ligada aos baixos níveis de participação;

3

Os jovens, quando participam nos processos políticos, o fazem porque
esperam ter ganhos específicos, como ser eleitos directamente ou para
30,2%
garantir que o candidato apoiado ofereça uma vaga ou a mantenha e, quando
estas expectativas são defraudadas, os jovens tendem a não participar;

4

Quando as expectativas dos jovens de ter benefícios materiais directos são 20,9%
defraudadas, tendem a não participar nas eleições seguintes;

5

Os jovens, na maioria, não reconhecem a importância do voto;

6

Devido à falta de programas específicos sobre a juventude nos seus 17,8%
manifestos eleitorais;

7

As mensagens passadas pelos políticos para a solução dos problemas dos 13,9%
jovens têm sido uma das causas da baixa participação;

8

Os jovens aliam-se a movimentos, partidos e participam nos pleitos eleitorais 4,5%
porque acreditam nas causas que os partidos defendem, mais do que os
ganhos que obtêm.

51

20,6%);

Idem, pag 8-10.
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A politização dos órgãos de tomada de decisão do Estado, assim como a discriminação dos
jovens no acesso a diversos tipos de oportunidades, como emprego e outros direitos
fundamentais, tendo em conta a filiação partidária, são outros factores determinantes para
os baixos níveis de participação política52.
Para além destas barreiras, muitos entrevistados referem-se a questões de ordem cultural,
económica, social e de educação como sendo barreiras importantes para a participação
política. Existe uma perceção generalizada de que quanto melhor situados estiverem estes
factores/indicadores, maior deve ser a participação dos jovens nos processos políticos.
Por outro lado, o ambiente político autoritário, marcado por restrições das liberdades de
expressão, perseguições e raptos contra os que criticam a governação, pode ser um dos
factores relevantes para compreender os baixos níveis de interesse dos jovens pela
participação em processos políticos53.
4.2.7 O que deve ser feito para promover maior participação eleitoral dos jovens?

Os inquiridos foram solicitados a dar as suas sugestões sobre as opções e prioridades para
melhorar a participação política dos jovens em processos eleitorais. Esta ordem de
prioridade foi extraída numa escala de 0 a 10, em que o número 10 representa o maior grau
de relevância. As opções mais priorizadas seguem com a respectiva classificação:

Ordem

Assuntos mais referenciados

%

1

Os partidos devem considerar as preocupações e opiniões dos jovens nos seus
programas eleitorais; tal pode estimular mais a sua participação;

35,1%

2

O desejo de gerar mudanças e ter um País melhor podem ser um dos
elementos fundamentais do engajamento dos jovens em processos políticos;

28,8%

3

Mais informação sobre os partidos e os candidatos, a todos os níveis, pode
incentivar a participação dos jovens nos processos eleitorais;

4

25,7%

A informação sobre os resultados e o processo eleitoral pode ser fundamental 23,8%
para que os jovens compreendam o seu papel no processo.

52

Jordão Matimule Júnior, vice-presidente da Plataforma das Organizações da Sociedade Civil de Nampula,
entrevistado no dia 04 de Março de 2021.
53

Rui Castelo Semente, Coordenador Executivo do Fórum Provincial das Organizações da Sociedade Civil de
Sofala, entrevistado no dia 04 de Março de 2021.
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Mais aspectos, como o incentivo da participação dos jovens nos partidos a partir da
definição de quotas partidárias de representação nos órgãos internos e nas listas de
candidaturas, podem ser elementos valiosos. Por exemplo, como refere José Fole54, na
Frelimo, a juventude passou de 18 para 22% de representação obrigatória em todos os
órgãos do partido, assim como na lista de candidatos aos órgãos legislativos, ao nível
nacional e provincial, bem como nos municípios. Tal representou, na sua opinião, um ganho
significativo na luta dos jovens pela sua participação em processos políticos. Esta perceção
foi vista de forma contrária no partido Renamo, no qual se entende que a
representatividade não pode ser feita com base em quotas, uma vez estarem contra os
princípios de meritocracia, obrigando os partidos a colocarem as pessoas nos diferentes
postos não pelas suas qualidades, mas para responder às quotas que estão a ser
estabelecidas55.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

54

José Ernesto Fole, Secretário do Comité Central para Organização e Formação de Quadros na Organização da
Juventude Moçambicana (OJM), entrevistado no dia 04 de Março de 2021.
55

Ivan Mazanga, Adjunto chefe do Departamento de Relações Exteriores da Renamo, entrevistado no dia 05
de Março, em Maputo.
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Apesar das limitações expressas no capítulo inicial, a investigação feita permitiu fazer uma
consulta significativa dos dados disponíveis em diversas fontes de informação relevantes,
sobretudo relatórios de investigação periódica e estudos científicos sobre o contexto da
participação política em Moçambique.
Para complementar as fontes secundárias consultadas, foi possível conduzir 13 entrevistas
com actores relevantes, em especial líderes de movimentos políticos, gestores de
programas de participação política em organizações da sociedade civil e jornalistas.
Também administrámos um questionário online, que abrangeu 321 respondentes, 204
jovens e 117 adultos. Em termos de género, 40% dos respondentes são mulheres e 60% são
homens. Do ponto de vista de perfil político, o questionário foi maioritariamente
respondido por cidadãos não filiados a movimentos políticos nem cívicos, sendo que
somente 14,3% dos respondentes são membros de partidos políticos e 17,8% são de
organizações cívicas juvenis.
Da análise da primeira dimensão do estudo, depreende-se que existe um quadro
institucional, do ponto de vista formal, aberto à participação política. Tal é evidenciado pela
Constituição da República, por considerações específicas no artigo 123 sobre o papel da
juventude, pela existência de leis específicas e por um manancial de decretos e posturas de
âmbito local permissivo à participação, para além do facto de Moçambique ser subscritor da
Carta Africana da Juventude, desde Julho de 2006, e da própria Carta Africana para os
Direitos dos Povos, que protege os direitos de exercício das liberdades de associativismo
juvenil, no seu artigo 12. Inclui-se ainda neste Quadro o facto de Moçambique ser membro
da CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, organização que aprovou, em 2013,
uma carta específica para a juventude, em Conferencia havida em Salvador, Brasil, dos
Ministros responsáveis pela juventude. Ainda no Quadro Institucional, pode-se referir a
existência de um pelouro governamental específico que lida com questões da juventude, a
Secretaria de Estado da Juventude e Emprego. Também existem espaços de diálogo sobre
questões da juventude ao mais alto nível, como os “Encontros Anuais da Juventude”, assim
como o estímulo dado ao associativismo juvenil no âmbito da Estratégia da Juventude.
Do ponto de vista material, a análise das dimensões do sistema mostra que a participação e
engajamento político dos jovens em Moçambique estrutura-se na base de uma dinâmica
multidimensional, que foi se enquadrando ao longo do tempo, bem como de práticas do
quotidiano. O estudo apresentou os elementos fundamentais que configuram a acção
política da juventude em Moçambique, mostrando como elementos sócio-históricos da
construção do Estado moçambicano, tanto herdados do período colonial bem como os dos
períodos logo a seguir à independência, constituem pressupostos essenciais para as tensões
entre a continuidade dos modos de engajamento da juventude na política e as modificações
circunstanciais da acção política por parte da juventude actual.
Por outro lado, elementos ligados à própria cultura política autoritária, assim como o
fechamento dos espaços de exercício das liberdades políticas, de expressão e o seu controlo
excessivo, que tem vindo a se agudizar, nos últimos anos, têm vindo a ser um grande revés
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sistémico para a promoção de uma participação política efectiva dos jovens em
Moçambique.
Este contexto continua a se fazer sentir no que diz respeito aos movimentos juvenis,
sobretudo devido ao facto de o contexto histórico do surgimento da OJM e a sua ligação
“umbilical” ao partido dominante servir como factor para, mesmo havendo uma diversidade
de organizações juvenis, partidárias ou cívicas, a OJM, a nível do discurso estabelecido e das
práticas, continuar a ser vista como a organização main stream e a detentora dos maiores
espaços formais de participação da juventude, por exemplo, os “Encontros Nacionais da
Juventude”.
Apesar da emergência e abertura de novos espaços de participação política, como a
liberalização dos media, assim como os media sociais (marcados pelos desenvolvimentos da
internet), a participação política dos jovens ainda não se faz sentir do ponto de vista de um
agendamento temático que contribua para um debate consistente de ideias. O que
predomina é, por um lado, o controlo dos espaços e a defesa dos interesses do partido
Frelimo, por exemplo, por jovens a si ligados e; por outro lado, a reivindicação da libertação
desses espaços e uma visão crítica sobre a dominação e má governação, fazendo continuar
a ideia de bipolarização ou mesmo de politização dos espaços que deveriam ser de um
debate aprofundado sobre os problemas do país.
Note-se, por exemplo, que as visões estruturadas pelos jovens sobre a qualidade da
governação na resposta aos seus problemas tendem a reflectir-se consoante o seu
alinhamento político. Existe uma perceção dos jovens do partido Frelimo de que o governo
responde positivamente aos seus problemas; por outro lado, os jovens dos partidos da
oposição e dos movimentos cívicos acham que o governo pouco faz para resolver as suas
preocupações. Estas visões são consubstanciadas pelo tipo de acesso aos espaços de
exercício do poder: enquanto o líder do partido Frelimo tem acesso directo aos decisores; os
jovens dos partidos da oposição ou não filiados têm acesso indireto aos governantes: muitas
vezes, colocam as suas mensagens em fóruns informais ou meios de comunicação social e
nas redes sociais, o que faz com que a sua mensagem se torne pouco relevante ou mesmo
não chegue a quem toma decisões.
Neste sentido, pode-se dizer que, mesmo com as condições legais e institucionais que se
verificaram com o processo de democratização, com a Constituição de 1990, com a criação
de associações juvenis independentes e mesmo com o surgimento de organizações juvenis
de base partidária, predomina ainda o controlo dos espaços de participação juvenil ou
mesmo a tendência de sua limitação, intimidação e desincentivos. Por exemplo, o facto de
os benefícios e oportunidades serem em função das ligações com o partido no poder
constitui um entrave para o papel dos jovens de organizações independentes.
Adicionalmente, o medo pelo isolamento político, económico ou mesmo de sofrer
represálias constitui um factor determinante para as restrições dos espaços de exercício
efectivo da participação em processos de governação.
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No que diz respeito aos processos eleitorais, em especial, deve-se notar que a estrutura do
sistema político, baseada em benefícios e discriminação, dita o nível de interesse dos jovens
pela participação em processos políticos. Há um entendimento claro nas entrevistas de que
os jovens não participam porque as eleições não vão mudar as coisas; por outro lado, os que
votam fazem-no porque pretendem manter as suas posições ou esperam benefícios. A
corrupção, o baixo nível de transparência na governação e o facto de os jovens não verem
os seus problemas a serem resolvidos são apontados como causas da fraca participação
eleitoral. Inclui-se nesta ordem de factores as questões ligadas ao acesso à informação
eleitoral, o nível de educação e a baixa credibilidade dos processos eleitorais, como factores
que reduzem a participação dos jovens em processos eleitorais.
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VII. RECOMENDAÇÕES DE ACÇÕES ESTRATÉGICAS

1. Trabalhar a nível da credibilidade dos processos de governação e de gestão eleitoral
por forma a serem credíveis, transparentes e inclusivos. O estudo mostra que os
problemas de corrupção e a falta de resposta eficiente aos problemas dos jovens
têm sido um motivo fundamental para a sua fraca participação em processos
políticos. Por isso, as acções de advocacia sobre a qualidade da governação,
sobretudo nos aspectos que mais preocupam os jovens (emprego, habitação,
educação, etc.) devem ser vistas como sendo importantes para que os jovens
acreditem mais nos políticos e se sintam motivados a participar em processos
políticos;
2. A advocacia sobre as políticas públicas da juventude deve considerar os principais
problemas que os jovens colocam na sua agenda de participação, especificamente: o
acesso ao emprego, a educação superior e a formação profissionalizante, a
habitação, o transporte, a saúde e o acesso a financiamentos;
3. Advogar para que os partidos políticos tenham políticas claras de inclusão dos jovens
nos seus programas internos de governação, assim como eleitorais, por forma a
reforçar a participação nas suas organizações;
4. A exclusão dos jovens, ou seja, as oportunidades com base na filiação partidária,
continua um problema fundamental, que os esforços de advocacia e campanhas de
mudança de comportamento político devem ter como foco. Existem muitas
situações em relação às quais os jovens referem que são excluídos por pertencerem
a certos movimentos políticos; por outro lado, a confirmação dos jovens do partido
no poder, a Frelimo, de que a sua filiação partidária será determinante para a
solução dos seus problemas;
5. O desenvolvimento da internet e das redes sociais continua a crescer, sendo
mencionado como o maior espaço de acesso à informação e de participação dos
jovens, a par das relações interpessoais, em detrimento dos mass media tradicionais.
Enquanto se aposta no melhoramento dos programas sobre os jovens nos mass
media tracionais, assim como no seu aumento, e na melhoraria do ambiente global
das liberdades de imprensa e de expressão, o EISA deve apostar nas novas
tecnologias como espaços de participação do futuro. Esta aposta deve ser
acompanhada por formas inovadoras de fazer a política, que captem o interesse dos
jovens, como a edu-entretenimento ou info-entretenimento. Os jovens referem que
usam a música e os espetáculos como fontes relevantes de informação; por isso, a
par das redes sociais, o entretenimento pode ser usado como um meio de
informação e de engajamento dos jovens em processos políticos;
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6. Apoiar o desenvolvimento de campanhas de mobilização social e de mudança de
comportamentos relativamente à participação política dos jovens, sobretudo nos
processos eleitorais, tomando como foco os principais factores que influenciam
negativamente a sua participação e apostando nos meios de comunicação que os
jovens mais usam para se informar e interagir, as redes socais.
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7.2 Lista dos entrevistados

Ord Nome do entrevistado

Organização/Instituição

Data da
Entrevista

Género
M

1

Sheila Mandlate

Fórum Mulher

02/03/21

2

David Fardo

Parlamento Juvenil (PJ)

02/03/21

X

3

Renato Muelega

MDM

03/03/21

X

4

Borges Nhamirre

CIP

03/03/21

X

5

Naldo Chivite

FORCOM

03/03/21

X

6

Lázaro Bamo

Correio da Matola

03/03/21

X

7

Elisa Comé

MULEIDE

03/03/21

8

Jordão Matimule Júnior Plataforma das Organizações da
Sociedade Civil de Nampula

04/03/21

9

Rui Castelo Semente

Fórum Provincial das Organizações da
Sociedade Civil de Sofala

04/03/21

X

10

Constantino André

CNJ

04/03/21

X

11

Adriana Victor
Nhancale

Rede de Mulheres Jovens Líderes de
Moçambique

04/03/21

12

José Ernesto Fole

Secretário do Comité Central para
Organização e Formação de Quadros na
OJM

05/03/21

X

13

Ivan Mazanga

Adjunto chefe do Departamento de
Relações Exteriores da Renamo

05/03/21

X

Masculino

F
X

X

X
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VIII. ANEXOS
8.1 Questionário administrado
Caro(a) inquerido(a),
O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África (EISA), no âmbito das suas
actividades, pretende realizar um conjunto de intervenções programáticas no domínio da
juventude, direitos fundamentais e governação democrática. Como forma de orientar
melhor as suas estratégias, especificamente no que concerne à juventude, o EISA encontrase a fazer um estudo de base sobre a participação da juventude em processos políticos,
tendo como enfoque particular os processos eleitorais.
Este questionário, com certa de 13 questões fechadas, tem como objectivo recolher as suas
percepções e contribuições sobre o tema. Em cada questão estão indicadas as modalidades
em que deve fazer as respostas, conforme as opções disponíveis.
Por isso, queremos agradecer-lhe, antecipadamente, pela sua participação.
Melhores cumprimentos,
1. Género: Masculino/Feminino
2. Idade: 18 a 25 anos/26 a 30 anos/31 a 35 anos
3. Localização Geográfica: Maputo, Beira, Nampula ou Outra
4. Categoria do entrevistado:
Membro de Partido Político
Activista (membro de organização cívica)
Sem nenhuma filiação

5. Sob ponto de vista do que sucesso actualmente, na sua análise geral, em que
situações os jovens tendem a ser mais participativos nos processos políticos:
Em maior
parte ou
na
totalidade
das vezes

Metade
das
situações

Certas/pouc
as vezes

Nunca

Estou em
dúvidas

Quando estão em posições de
liderança das organizações
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políticas ou cívicas de que fazem
parte
Quando são membros de
partidos ou movimentos cívicos
Quando são simpatizantes de
partidos
Quanto não têm nenhuma
ligação com partidos ou
movimentos

6. Num grau de 0 a 10, expresse o grau de interesse que os jovens possuem em
participar em questões ou processos eleitorais (O zero expresso o menor nível de
interesse e o 10, o mais nível):

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

As questões de política e ou
eleições locais (municipais)
As questões de âmbito
nacional ou eleições gerais
(Presidente da República e
Assembleia da República)
Sem olhar para um processo
específico, os jovens,
regularmente, falam e
discutem sobre a política com
os seus amigos e familiares

7. Como avalia os espaços informais de participação dos jovens nos processos de
governação (presidências abertas, fóruns provinciais das organizações da sociedade
civil, sessões das plataformas da sociedade civil e fóruns de monitoria e orçamentos
participativos, debates nos media e redes sociais), em diversos níveis, do ponto de
vista da sua representação? Escolha uma das seguintes opções:
Muito boa

43

Boa
Razoável
Péssima
8. Como avalia os espaços formais de participação dos jovens nos processos de
governação (observatórios de desenvolvimento, conselhos consultivos e fóruns de
desenvolvimento local, comités comunitários, os processos eleitorais, petições,
manifestações/petições), em diversos níveis, do ponto de vista da sua
representação? Escolha uma das seguintes opções:
Muito boa
Boa
Razoável
Péssima
9. O que acha da representação dos jovens nos órgãos do poder legislativo e executivo
do nível central (Governo Central e Assembleia da República)
Muito boa
Boa
Razoável
Péssima
10. O que acha da representação dos jovens nos órgãos do poder legislativo e executivo
do nível local (Conselhos Municipais, Assembleias Provinciais e Governos
Provinciais/Distritais)
Muito boa
Boa
Razoável
Péssima

11. Das questões abaixo, indica de 0 a 10 (considere a ordem de importância de forma
crescente), o nível de interesse e relevância que cada um deles representa na
agenda de participação política dos jovens.
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Economia
Combate à pobreza
Habitação
Emprego
Educação
Combate ao Crime
Transporte
Participação política,
liberdades fundamentais e
direitos humanos

12. Quais são as formas que considera serem as mais usadas para que os jovens se
informem (considere o que realmente acontece). Das diversas fontes de informação
abaixo indicadas, pontue de 0 a 10, tendo em conta o facto de 0 (zero) representar o
menor uso da fonte de informação e 10, o maior uso da fonte de informação.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Redes sociais
Páginas web dos partidos
Comícios
Amigos e familiares
Espaços de antena dos partidos
Jornais
Rádio
Televisão
Música gravada
Espetáculos
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10

13. Vários factores e situações podem contribuir para a motivação, estímulo ou
desmotivação dos jovens em processos políticos. Nas afirmações abaixo, indique o
nível em que concorda ou não, conforme a sua experiência de trabalho com os
jovens. O zero representa situações de menor acordo com a afirmação e 10,
situações de maior acordo com a afirmação.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Os jovens, quando participam em
processos políticos, o fazem porque
esperam ter ganhos específicos, como
serem eleitos directamente ou para
garantir que o candidato apoiado
ofereça uma vaga ou a mantenha.
Quando as expectativas dos jovens de
terem benefícios materiais directos são
defraudadas, tendem a não participar
nas eleições seguintes.
Os jovens aliam-se a movimentos,
partidos e participam nos pleitos
eleitorais porque acreditam nas causas
que defendem, mais do que os ganhos
que obtêm.
As mensagens passadas pelos políticos
para a solução dos problemas dos
jovens têm sido uma causa da baixa
participação.
A fraca capacidade dos governantes
para resolverem os problemas dos
jovens pode estar ligada aos baixos
níveis de participação.
A má governação e a corrupção podem
ser causadoras do desinteresse da
participação dos jovens.
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10

O desejo de gerar mudanças e ter um
país melhor podem ser elementos
fundamentais do engajamento dos
jovens em processos políticos.
Uma maior informação sobre os
partidos e os candidatos, a todos os
níveis, pode incentivar a participação
dos jovens nos processos eleitorais.
Que os partidos considerem as
preocupações e opiniões dos jovens
nos seus programas eleitorais pode
estimular mais a sua participação.
A informação sobre os resultados e o
processo eleitoral pode ser
fundamental para que os jovens
compreendam o seu papel no
processo.
A família (pais) e amigos podem
desempenhar um papel importante na
motivação dos jovens para
participarem em processos políticos.
A falta de programas específicos sobre
a juventude nos manifestos eleitorais.
Os jovens, na maioria, não reconhecem
a importância do voto.

8.2 Guião de Entrevistas Semiestruturadas

Caro(a) entrevistada,
O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África (EISA), no âmbito das suas
actividades, pretende realizar um conjunto de intervenções programáticas no domínio da
juventude, direitos fundamentais e governação democrática. Como forma de orientar melhor as
suas estratégias, especificamente no que concerne à juventude, o EISA encontra-se a fazer um
estudo de base sobre a participação da juventude nos processos políticos, tendo como enfoque
particular os processos eleitorais.
Esta entrevista, com certa de 17 questões abertas, tem como objectivo recolher as vossas
perpceções e contribuições sobre o tema.
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Por isso, queremos agradecer-lhe, antecipadamente, pela sua participação.
Melhores cumprimentos,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organização:
Posição do Entrevistado:
Nome do Entrevistado
Contactos:
Género: Masculino/Feminino
Categoria do entrevistado:
Membro de Partido Político
Activista (membro de organização cívica)
Jornalista
Académico

7. Existem políticas internas dos partidos que promovem e definem quotas para a
candidatura dos jovens em processos eleitorais, enquanto candidatos para posições
especificas? Se sim, pode-se indicar a cota reservada para os jovens?
8. Qual a avaliação que faz sobre a abertura dos meios de comunicação tradicionais
(jornais, televisões e rádios) à participação política dos jovens? Refira-se aos espaços
existentes que devem ser valorizados e a aquilo que deve ser melhorado.
9. Na vossa visão, como a internet, sobretudo, as redes sociais estão a ser um
elemento importante para a acção política dos jovens? Como avalia o que está a ser
feito actualmente e o que deve ser melhorado para que as redes sociais sejam
efectivas?
10. Como avalia o uso de espaços de participação informais, como a música, o teatro e o
humor em Moçambique? E em que grau os jovens participam a partir desses
espaços?
11. A vossa organização possui uma estratégia de participação dos jovens dos processos
políticos? Quais são as principais questões que endossa? Para os partidos políticos,
existe uma quota reservada para os jovens para a candidatura a cargos específicos?
(solicitar que partilhe o documento).
12. Na sua opinião, quais são as principais limitações e barreiras que os jovens têm para
a participação política (seja a nível das leis, condições económicas, sociais, educação
e individuais).
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13. Quais são as principais temáticas da agenda da participação política da juventude
(quais as questões que considera crucias na governação que mais preocupam os
jovens, sobretudo aquelas com as quais tem trabalho na vossa agremiação)?
14. De uma forma geral, o que acha que deve mudar ou ser melhorado para garantir
uma maior participação dos jovens em processos políticos, em geral, e nas eleições,
de forma mais específica?
15. Quais são os movimentos cívicos formais ou informais que considera mais influentes,
seja a nível nacional, provincial ou na cidade em que vive?
16. De uma forma geral, que tipo de iniciativas devem ser levadas a cabo para estimular
a participação dos jovens nos processos eleitorais e políticos, em geral?
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